Lärvux
Vi är skolan för dig som är vuxen och behöver extra stöd! Hos oss får du chans
att lära dig nya saker, helt i din egen takt. Du kan studera på deltid eller
heltid. Vi har både yrkesutbildningar och enskilda kurser.

I alla våra kurser och utbildningar utgår vi från vad du redan
kan och vad du behöver lära dig. Du får lära dig mer för att
klara dig bättre i vardagen och i samhället. Vi har trygga,
erfarna lärare som hjälper dig på bästa sätt. Du får använda
datorer, surfplattor och böcker. Ibland får du gå på
studiebesök för att lära dig mer.

Våra kurser och utbildningar
Särskild utbildning för vuxna finns på tre olika nivåer:
1 Träningsnivå

Kontakt
Pia Randulw, Utbildningsledare
Telefon: 031-367 32 82 eller 073-666 08 10
E-post: pia.randulv@educ.goteborg.se
Ulrika Alestig, Rektor
E-post: ulrika.alestig@educ.goteborg.se
Ida Lindström, Studie- och yrkesvägledare
Telefon: 0707-26 17 78
Epost: ida.lindstrom@educ.goteborg.se

2 Grundsärnivå
3 Gymnasiesärnivå

Läs mer om vilka kurser och utbildningar
vi erbjuder på de olika nivåerna

Ann-Sofie Arvros, Kurator
Telefon: 031-367 02 53
Epost: ann-sofie.arvros@educ.goteborg.se

Lärvux på Träningsnivå
Lärvux på Grundläggande nivå (Grundsärvux)
Lärvux på Gymnasial nivå
Lärvux Yrkesinriktad utbildning

Följ oss gärna på Facebook!
@studiumlarvux

Lärvux med SFI / Svenska som andraspråk
INTVIG, svenska och matematik på grundskolenivå

Särskild Utbildning För Vuxna, är en
frivillig skolform för dig som:
har fyllt 20 år
har inläringssvårigheter som beror på utvecklingsstörning eller
förvärvad hjärnskada

Du kan ansöka till utbildningen om du
vill lära dig mer för att klara dig bättre i samhället
vill utveckla dina kunskaper för att klara dig bättre i arbetslivet

Studieplanering
Tillsammans med lärare och vägledare planerar du dina
studier och innehållet i undervisningen utifrån dina behov och
tidigare kunskaper. Undervisningen hos oss sker i små grupper
i lugn takt. På kurserna för du betyg eller intyg. Utbildningen
kostar ingenting. Ibland får du betala för böcker, kopior och
arbetskläder.

Såhär söker du
till Lärvux
Du kan ansöka till Lärvux genom att kontakta
Arbetsmarknad- & Vuxenutbildningen på
Rosenlundsplatsen 2. Ring eller maila för att boka en
tid, där du får hjälp med att planera dina studier och
fylla i en ansökan. Se Vuxenutbildningens öppettider
Kontaktuppgifter Rosenlundsplatsen 2:
Telefon: 031-368 30 00
E-post: info@arbvux.goteborg.se

Tillsammans med din ansökan ska du bifoga betyg eller
intyg från tidigare studier.
För hjälp med ansökan eller kontakt med studie- &
yrkesvägledare på Arbetsmarknad- & vuxenutbildning
kontakta:
Telefonnummer
031 – 368 30 00

Studium Lärvux – broschyr

